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ловливает необходимость разработки новых технологий работы со студентами в высших 
педагогических заведениях и обосновании педагогических условий формирования готовности 
будущих учителей к субъект-субъектному управлению педагогическим процессом. Залогом 
успеха и уверенности будущего педагога в профессиональной деятельности является подго-
товка студента, его творческий потенциал, умение быстро адаптироваться в изменяю-
щихся ситуациях – то есть переход на новый уровень управления педагогическим процессом. 
Проблема формирования готовности будущего учителя к субъект-субъектному управле-
нию педагогическим процессом является актуальной в психолого-педагогической науке и 
практике как составная перспектив становления национальной концепции образования, 
предусматривает основной целью профессиональное развитие личности.

Ключевые слова: условия, педагогические условия, педагогический процесс, подготовка, 
субъект-субъектное управление.

Kozhevnikova A. The subject-subject management as an innovative technology in the 
educational process of Pedagogical University

The article presents an analysis of the results of research as for the specific subject-subject 
management educational and training process in Pedagogical University, which affects the 
development of future teachers during training. Today’s changes in education require corresponding 
changes in the training of teachers as a competitive specialist that’s tnecessitates the development 
of new techniques for working with students in higher educational institutions and justification 
pedagogical conditions of the formation readiness of the future teachers for subject-subject teaching 
process management. Success and confidence in the future teacher in the professional activity is to 
prepare the student, his creativity, the ability to adapt quickly to changing situations – that is a new 
level of management in the pedagogical process. The problem of formation of readiness of the future 
teacher to subject-subject teaching process management is an actual in psychological-pedagogical 
science and practice as part of the national prospects for the formation of the concept of education, 
provides the main purpose of the professional development of the individual.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ТА  
ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ  

НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

Кудінова М.С.  

Постановка проблеми. Компетентнісний підхід в освіті – це відповідь на вимо-
ги часу. Динамічні зміни життя, постійне оновлення інформації зумовлюють потребу 
у членах суспільства – фахівцях, які здатні оперативно адаптуватись, навчатись та роз-
виватись протягом життя.

Провідні освітянські документи визначають компетентнісний підхід пріоритетом 
розвитку сучасної вітчизняної системи освіти. Концепція середньої загальноосвітньої 
школи, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої 
освіти, Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, концепція 
профільного навчання у старшій школі та інші базові освітянські документи ґрунту-
ються на компетентнісній стратегії [12].
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У концепції загальної середньої освіти серед основних завдань загальноосвіт-
ньої школи визначено: «Становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загаль-
нонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компе-
тентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, 
культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності». 
Також у концепції зазначено, що формування життєвої, соціальної, комунікативної 
і комп’ютерної компетентностей учнів є пріоритетними напрямками модернізації 
змісту шкільної освіти [6].

У Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти до ключо-
вих і предметних (галузевих) компетентностей віднесено: уміння вчитися; спілкування 
державною, рідною та іноземними мовами; математична і базові компетентності в 
галузі природознавства і техніки; інформатична; соціальна і громадянська; загально-
культурна; підприємницька компетентності [11].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі соціальної компетентності 
приділяється значна увага вітчизняних та зарубіжних авторів. Загальні підходи до ро-
зуміння сутності та структури соціальної компетентності вивчали І.Г. Єрмаков, В.В. Не-
чипоренко, В.М. Басова, Е.Ф. Зеєр, І.А. Зимня, Н.В. Кузьміна, Ю.Г. Татур, Р.Х. Тугушев, 
І.Л. Федотенко. А.Й. Капська, І.С. Кон, А.В. Мудрик, В. Слот, Х. Спанярд, Н.І. Бєлоцер-
ковець, О.Л. Кононко. У педагогічній літературі висвітлені питання формування со-
ціальної компетентності у дошкільників та молодших школярів (Н.І. Бєлоцерковець, 
М.В. Гончарова-Горянська, О.В. Казанцева, О.Л. Кононко), підлітків (С.В. Данілов, 
І.Н. Святова), у сільських школярів (В.М. Басова, В.В. Цвєтков), в учнівської молоді, 
студентів (С.С. Бахтєєва, Н.В. Кузьміна, Н.А. Лупанова, Л.М. Митіна, С.Л. Троянська та 
інші), у курсантів (І.В. Лєдньова, І.Н. Сиротін та інші), у дітей групи ризику (Д.Б. Во-
ронцов).

Поняття «соціальна компетентність» є інтеграцією латинських термінів «compete» 
(досконале володіння справою, знаннями) та «socialis» (суспільний, пов’язаний з жит-
тям та стосунками людей у суспільстві). Синтезуючи ці два терміни, «соціальну ком-
петентність» можна трактувати як: володіння соціальними повноваженнями, певним 
рівнем соціальної компетенції, соціальними знаннями, які дозволяють існувати та ді-
яти у соціумі; наявність соціального авторитету [2].

Якщо виходити з рекомендацій Ради Європи, то соціальна компетентність орієн-
тована на розвиток в особистості вміння вчитися (вирішувати проблеми, використову-
вати знання з минулого досвіду, критично ставитися до дійсності, адекватно оцінюва-
ти процеси, які протікають у соціально-економічній і політичних сферах), працювати 
(нести навантаження, організовувати свою роботу, діяльність інших, використовува-
ти нове для отримання кращого результату), співпрацювати в групі, залагоджувати 
конфлікти, домовлятися, нести відповідальність, жити (володіти навичками безпечної 
поведінки, стійко переносити труднощі, адаптуватися до мінливих соціокультурних 
умов) [14].

Отже, рекомендації Ради Європи ґрунтуються на широкому розумінні соціаль-
ної компетентності, яка включає компетентність навчатися впродовж життя та про-
фесійну компетентність.

Соціальна компетентність у вузькому розумінні характеризує оволодіння ко-
лом соціально-психологічних знань та морально-правових суджень, що дозволяють 
успішно адаптуватися і активно діяти в тому чи іншому соціальному оточенні [1]. При 
цьому необхідно підкреслити, що при розгляді соціальної компетентності у вузькому 
розумінні слова акцент ставиться на таких позиціях:

 ₋ соціальна компетентність передбачає взаємодію людини та соціуму;
 ₋ зміст соціальної компетентності включає знання «що» та «як», тобто засобів і 

способів взаємодії;
 ₋ соціальна компетентність має компонентний склад;
 ₋ соціальній компетентності властива вікова динаміка і вікова специфіка [5].

У Державному стандарті початкової загальної освіти [10] поняття «соціальна 
компетенція» розглядається як суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, став-
лень особистості в соціальній сфері (зазначимо, що в окремих джерелах простежу-



90

ється використання понять «соціальна компетентність» і «соціальна компетенція» як 
синонімів).

На сьогодні існують численні визначення поняття «соціальна компетентність». 
Ми спираємося у своєму дослідженні на визначення, запропоноване І.Г. Єрмаковим 
та В.В. Нечипоренко, за яким соціальна компетентність – це здатність і готовність 
особистості (як здорової, так і з особливими освітніми потребами) на основі набутих 
знань, досвіду та ціннісних орієнтацій до соціальної активності, мобільності, інтегра-
ції в суспільство, ефективного виконання соціальних ролей; відповідно до віку та со-
ціального статусу дотримуватися суспільних норм у ході активної взаємодії з іншими 
людьми [15].

І.Г. Єрмаков, В.В. Нечипоренко, Д.О. Пузіков серед шляхів розвитку соціальної 
компетенції називають технологію соціального проектування [3]. Соціальне проек-
тування у загальноосвітньому навчальному закладі можна розглядати як самостійну 
технологію, яка забезпечує реалізацію ряду дидактичних (метод проектів, проектне 
навчання), виховних, організаційних, соціальних цілей.

Соціальне проектування учнів – це технологія розробки, ціннісного та ресурс-
ного обґрунтування та реалізації учнівських соціальних проектів. Робота над соціаль-
ним проектом передбачає усвідомлення учнем цілей та завдань майбутнього проекту, 
формування його задуму, визначення мети та завдань проекту, шляхів та способів ре-
сурсів, необхідних для його реалізації, розробку проектної документації (викладен-
ня положень проекту на папері), реалізацію проекту, аналіз результатів діяльності за 
проектом, написання звіту про участь в проекті [13].

У навчальному посібнику «Соціальне проектування» зазначається, що соціаль-
ний проект – це сконструйоване ініціатором проекту соціальне нововведення, метою 
якого є створення, модернізація або підтримання в середовищі, що змінюється, мате-
ріальної або духовної цінності. Нововведення мусить мати просторово-часові межі, а 
його вплив на людей – визнаватися позитивним за соціальним значенням [8].

У методичних рекомендаціях учасникам суспільної акції школярів України «Гро-
мадянин», розроблених Асоціацією викладачів історії та суспільних дисциплін, со-
ціальний проект тлумачиться як спосіб організації суспільної діяльності учнів, метою 
якого є розв’язання конкретних соціальних проблем [9].

Л.Т. Тюпля соціальне проектування визначає як технологію розроблення та на-
укового обґрунтування варіантів планового розвитку нових соціальних процесів та 
явищ [16].

І.Г. Єрмаков виділяє три головні завдання соціального проектування. По-перше, 
сприяти розвитку соціальної та життєвої компетентності учня, практичній перевірці 
його життєстійкості та життєздатності. По-друге, допомогти отриманню учнем прак-
тичних життєвих результатів (освітніх, соціальних). По-третє, створити умови для ін-
теріоризації принципів та інструментарію соціального проектування, необхідних для 
становлення проектування життєвого. У цьому контексті соціальне проектування є за-
собом стимулювання індивідуально-особистісної життєтворчості [13].

Д. Спіжева розкриває вплив участі дітей та молоді у реалізації соціальних про-
ектів на формування їх соціальної компетентності. Вона стверджує, що участь у реа-
лізації соціальних проектів є основоположною ланкою соціалізації учнівської молоді. 
У процесі соціального проектування учні, у першу чергу, отримують навички: парт-
нерства та взаєморозуміння, лідерства та поваги до інших, ініціативності у прийнятті 
рішень, висловлення думок, практики відповідальності та реалізації індивідуальних 
і колективних прав. Соціальне проектування сприяє формуванню передумов посту-
пового входження учнівської молоді у множину громадянських, юридично-правових, 
адміністративно-управлінських та громадських відносин. З цієї точки зору соціаль-
не проектування є досконалим простором, в якому розгортаються правові контакти 
учнів, набувається досвід соціальної взаємодії, утверджуються, апробуються і розви-
ваються відповідні ідеї, цінності та принципи. Це передбачає оволодіння методами 
діяльності, знаннями та вміннями, необхідними для виконання відповідних ролей і 
взаємодії з відповідними органами і установами, громадськими структурами різного 
рівня та призначення [13].
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Вивчення наукових та навчально-методичних джерел підтверджує актуальність 
проблеми формування соціальної компетентності та інтерес науковців до неї. Водно-
час, аналіз джерельної бази показав, що саме соціальне проектування є одним з ефек-
тивних шляхів розвитку соціальної компетентності. Враховуючи актуальність даної 
проблеми, її широке теоретичне обговорення, вбачаємо за необхідне показати один з 
практичних шляхів формування соціальної компетентності учнів.

Метою нашого дослідження є висвітлення досвіду Хортицького національного 
навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру щодо розробки та впрова-
дження соціальних проектів.

Виклад основного матеріалу дослідження. На думку видатного українського 
вченого С.Б. Кримського, «досвід майбутньотворення та конструювання в сучасній ци-
вілізації показав, що здійснення актів переходу від теорії до практики, від минулого до 
майбутнього, від потенційного до актуального, від природного до штучного потребу-
ють діяльності особливого типу. Такою діяльністю і виявляється проектування та його 
головне концептуальне завдання – проект» [7].

Технологія проектування широко застосовується педагогами Хортицького націо-
нального навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру (далі – Хортицького 
центру). Учні закладу виконують навчальні, виховні, життєтворчі, соціальні, мистецькі 
та інші види проектів. Така робота сприяє набуттю учнями цінного досвіду застосу-
вання проектного методу в різних сферах свого життя, їх всебічному компетентнісно-
му розвитку.

В якості яскравого прикладу розглянемо довготривалий соціальний проект 
«Школа майбутнього». До роботи над проектом було залучено всіх суб’єктів освітньо-
реабілітаційного процесу.

На першому етапі було визначено загальні орієнтири проектної діяльності, план 
і приблизні терміни її здійснення. Було вирішено, що оптимальним варіантом роботи 
над проектом буде виділення ключових напрямів удосконалення роботи Хортицького 
центру як Школи майбутнього та формування проектних груп відповідно до цих на-
прямів. Для виділення зазначених пріоритетних напрямів було заплановано провести 
опитування серед учнів, їх батьків і педагогів закладу.

Завдяки проведенню опитування «Пропозиції суб’єктів освітнього процесу Хор-
тицького навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру щодо створення 
Школи майбутнього» було отримано багато цікавих і слушних ідей з даної проблеми. 
Їх аналіз і класифікація дозволили виділити наступні найважливіші та найперспек-
тивніші напрями вдосконалення роботи закладу як Школи майбутнього:

1. Створення «Акваріуму творчості» в Школі майбутнього.
2. Засоби масової інформації в Школі майбутнього.
3. Харчування в Школі майбутнього.
4. Дизайн Школи майбутнього.
5. Туристичні маршрути (екскурсії, експедиції, навчальні поїздки тощо) учнів 

Школи майбутнього.
6. Стиль учня Школи майбутнього.
7. Шкільна ділянка в Школі майбутнього.
Зазначені сім напрямів лягли в основу тематики можливих проектів, запропо-

нованих для реалізації учнівському та педагогічному колективам на збір-старті. Спо-
чатку на цьому загальношкільному заході школярам і педагогам було презентовано 
досвід інших країн (США, Швеції, Японії, Ізраїлю) зі створення Шкіл майбутнього, 
організовано обговорення актуальності започаткування загальношкільного проекту 
«Хортицький центр як Школа майбутнього» та повідомлено про результати описа-
ного вище опитування. Після цього учасникам було запропоновано створити робочі 
групи відповідно до семи вищезазначених напрямів роботи над проектом. Формуван-
ня робочих груп визначалося виключно інтересами учнів і педагогів, тобто було реа-
лізовано принцип вільного вибору кожним учасником проекту напряму роботи та 
відповідної робочої групи.

Продовження збір-старту включало розробку кожною робочою групою орієн-
товного змісту та плану своєї роботи за обраним напрямом. Презентація цієї інфор-
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мації сприяла ознайомленню всіх учнів і педагогів з особливостями роботи кожної 
проектної групи, що стало запорукою формування в них цілісних уявлень про масш-
таби проектування.

Таким чином, проведення збір-старту було початком загальношкільної діяльнос-
ті з розробки проекту розвитку закладу як Школи майбутнього. Упродовж чотирьох 
місяців (з лютого по травень) сім сформованих проектних груп здійснювали пошуко-
во-дослідницьку, діагностичну, аналітичну та конструкторську роботу відповідно до 
своїх планів. Оскільки така різнобічна робота часто включала специфічні завдання, з 
якими учні та педагоги раніше не зустрічалися, для них було організовано майстер-
класи та консультації бухгалтера, фахівців соціальної реклами, комп’ютерного дизай-
ну, ландшафтного дизайну, підготовки телевізійних програм та ін.

Проблема розбудови Школи майбутнього була розглянута на педагогічній на-
раді, яка включала обговорення наступних питань:

1. Розбудова Шкіл майбутнього – всесвітній процес.
2. Перші кроки України щодо розбудови Шкіл майбутнього.
3. Хортицький центр – Школа майбутнього: концепція розвитку, освітнє сере- 

довище, матеріально-технічне забезпечення, навчально-методичне забезпечення, ін-
формаційне забезпечення Хортицького центру як Школи майбутнього; мотиваційні 
фактори навчання, умови для розвитку, самоствердження та реалізації особистості 
впродовж життя, які створюються в Хортицькому центрі.

Така колективна форма роботи з даного питання дозволила розширити коло 
обізнаності педагогів щодо розбудови Шкіл майбутнього, систематизувати вже набуті 
ними знання, що сприяло оптимізації педагогічного керівництва проектною роботою 
школярів.

Результати роботи всіх проектних груп були презентовані на загальношкільному 
заході. Презентація була одночасно дуже інформативною та цікавою, оскільки учас-
никам проекту вдалося не лише чітко охарактеризувати свою діяльність, але й пред-
ставити її найбільш яскраві результати. Так, проектною групою «Харчування в Шко-
лі майбутнього» було організовано дегустацію корисних і смачних страв, які можна 
включити до меню Школи майбутнього. Члени проектної групи «Туристичні марш-
рути учнів Школи майбутнього» презентували цікаві фотоматеріали про походи та 
поїздки школярів Хортицького центру під керівництвом педагогів по Запоріжжю, 
Криму та іншим регіонам України. Проектною групою «Інформаційне забезпечен-
ня Школи майбутнього» було представлено захопливий відеофільм – перший випуск 
шкільного телебачення Хортицького центру, а проектною групою «Стиль учня Шко-
ли майбутнього» – найкращі зразки шкільної форми, розроблені з урахуванням по-
бажань школярів, їх батьків, а також сучасних тенденцій моди і гігієнічних вимог до 
одягу. Взагалі, кожна проектна група змогла знайти спосіб подати свої напрацювання 
в цікавій формі, що дозволило зробити захід справжньою презентацією.

Специфіка роботи учнів над проектом «Школа майбутнього» сприяла не лише 
подальшому розвитку їх проектної культури, але і суттєвому збагаченню їх загального 
інтелектуального світогляду. Це пояснюється, по-перше, різноманіттям об’єктів про-
ектування (система харчування, естетичне оформлення, інформаційне забезпечення 
школи тощо), по-друге – розширеним його простором. Так, дослідники проблеми ту-
ристичних маршрутів Школи майбутнього спрямували свою увагу не лише на цікаві 
куточки Запоріжжя та його регіону, але і на визначні місця в інших областях України.

Всі доробки проектних груп було ґрунтовно проаналізовано на предмет визна-
чення найбільш слушних, реалістичних і перспективних ідей. Такі ідеї були покладені 
в основу розробки моделі Хортицького центру як Школи майбутнього [4].

Висновки. Проектування, проектна діяльність – це атрибут сучасної цивілізації, 
важливий елемент виробничої, політичної, педагогічної, культурно-мистецької діяль-
ності людини.

Соціальне проектування учнів – це технологія розробки, ціннісного та ресурсно-
го обґрунтування та реалізації учнівських соціальних проектів. Соціальний проект – 
спосіб організації суспільної діяльності учнів, метою якого є розв’язання конкретних 
соціальних проблем.
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Соціальне проектування сприяє зростанню ініціативи у дітей, соціальної актив-
ності та соціальної відповідальності, розвитку соціальної компетентності учнів. Робо-
та над соціальним проектом стає для учнів практикою регулювання міжособистісних 
відносин, становлення навичок ділового спілкування, оволодіння основами перспек-
тивного планування, ухвалення рішень та усвідомлення відповідальності за їх вико-
нання.

Подальша робота над розробкою та впровадженням соціальних проектів у на-
вчально-виховному процесі сприятиме закріпленню уявлення вихованців про себе як 
особистість, сприятиме розвитку теорії та практики життєтворчості, розвитку життє-
вої компетентності учнів.
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Кудінова М.С. Теоретико-практичні засади розробки та впровадження соціаль-
них проектів в умовах навчально-реабілітаційного центру

У статті розглянуто проблему формування соціальної компетентності учнів в умо-
вах навчально-реабілітаційного центру. Підкреслено пріоритетність компетентнісного 
підходу у розвитку сучасної вітчизняної системи освіти. Здійснено огляд провідних осві-
тянських документів на предмет актуальності формування соціальної компетентності. 
Розглянуто поняття «соціальна компетентність» у широкому та вузькому розумінні. 
Здійснено аналіз понять «соціальне проектування», «соціальний проект». Виділено головні 
завдання соціального проектування, такі як: розвиток соціальної та життєвої компетент-
ності учня, отримання учнем практичних життєвих результатів, створення умов для ін-
теріоризації принципів та інструментарію соціального проектування. Визначено, що у про-
цесі соціального проектування учні отримують навички партнерства та взаєморозумін-
ня, лідерства та поваги до інших, ініціативності у прийнятті рішень, висловлення думок, 
практики відповідальності та реалізації індивідуальних і колективних прав. Обґрунтовано 
необхідність висвітлення практичного аспекту формування соціальної компетентності. 
В якості прикладу показано реалізований в комунальному закладі «Хортицький національ-
ний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради довго-
тривалий соціальний проект «Школа майбутнього». Розкрито основні етапи проектної 
діяльності, зміст та результативність роботи проектних груп. Намічено, що подальша 
робота над розробкою та впровадженням соціальних проектів в умовах навчально-реабіліта-
ційного центру сприятиме розвитку життєвої компетентності учнів.

Ключові слова: соціальна компетентність, соціальне проектування, соціальний  
проект.
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Кудинова М.С. Теоретико-практические основы разработки и внедрения соци- 
альных проектов в условиях учебно-реабилитационного центра

В статье рассмотрена проблема формирования социальной компетентности уча-
щихся в условиях учебно-реабилитационного центра. Подчеркнута приоритетность ком-
петентностного подхода в развитии современной отечественной системы образования. 
Осуществлен обзор ведущих образовательных документов на предмет актуальности фор-
мирования социальной компетентности. Рассмотрено понятие «социальная компетент-
ность» в широком и узком смысле. Проанализированы понятия «социальное проектирова-
ние», «социальный проект». Выделены главные задачи социального проектирования, такие 
как: развитие социальной и жизненной компетентности ученика, получение учеником 
практических жизненных результатов, создание условий для интериоризации принципов и 
инструментария социального проектирования. Определено, что в процессе социального про-
ектирования учащиеся получают навыки партнерства и взаимопонимания, лидерства и ува-
жения к другим, инициативности в принятии решений, выражения мнений, ответствен-
ности, реализации индивидуальных и коллективных дел. Обоснована необходимость расс-
мотрения практического аспекта формирования социальной компетентности. В качестве 
примера показан реализованный в коммунальном учреждении «Хортицкий национальный 
учебно-реабилитационный многопрофильный центр» Запорожского областного совета 
долговременный социальный проект «Школа будущего». Раскрыты основные этапы проек-
тной деятельности, содержание и результативность работы проектных групп. Намечено, 
что дальнейшая работа над разработкой и внедрением социальных проектов в условиях учеб-
но-реабилитационного центра будет способствовать развитию жизненной компетентнос-
ти учащихся.

Ключевые слова: социальная компетентность, социальное проектирование, соци- 
альный проект.

Kudinova M. S. Theoretical and practical basis for the social projects development 
and introduction in conditions of educational and rehabilitation center

The article considers the problem of students’ social competence formation in terms of 
educational and rehabilitation center. The priority of competence approach in the modern 
national education system development is emphasized. Leading educational documents  
for relevance of social competence formation have been reviewed. The concept «social  
competence» in the broad and narrow senses has been viewed. The concepts «social  
designing» and «social project» are analyzed. The main objects of social designing: the  
development of pupil’s social-competence and life-competence, the receiving of practical  
living results by the pupil, the creation of conditions for internalization of principles and  
social-designing tools are highlighted. It is determined that in the process of social designing  
students received the skills of partnership and understanding, leadership and respect,  
initiative in the process of decision making, expression of their opinion, responsibility,  
implementation of individual and collective affairs. The necessity of practical aspect of 
social competence formation reviewing is substantiated. The long-term social project 
«School of  the Future» has been realized on the basis of municipal foundation «Khortitsky  
national educational rehabilitational multispecialised center» Zaporizhzhya Regional 
Councili and is given as the example. The main stages of the project activity, the content and 
effectiveness of project teams are presented. Planned that further work on the development  
and implementation of social projects in terms of educational and rehabilitation center will  
promote vital competence of students.

Keywords: social competence, social designing, a social project.

Стаття надійшла до редакції 14.11.2013 р.
Статю прийнято до друку 21.11.2013 р.

Рецензент: доктор педагогічних наук, професор
Шеремет М.К.


